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TEBLİĞ: Herhangi bir ürünün satışı Alıcı'nın işbu Genel Koşul ve Şartlar'a ilişkin muvafakat etmesi 

koşuluyla kesin olarak gerçekleştirilir. Houghton'un teklifinin kabul edilmesi işbu Koşul ve Şartların 

açıkça kabul edilmesi anlamına gelmektedir. 

1. Geçerli Koşul ve Şartlar 

a.  Alıcı ile Houghton arasında imzalanacak yazılı bir anlaşma kapsamında aksi belirtilmedikçe, işbu 

koşul ve şartlar Houghton International Inc., iştirakleri ve bağlı ortakları (birlikte "Houghton" olarak 

anılacaktır) tarafından gerçekleştirilecek tüm satışlara ilişkin standart koşul ve şartların belirlenmesini 

amacıyla hazırlanmıştır. 

b. İşbu belge,  ilgili fiyat teklifleri, sipariş onayları, fatura ve şartnameler ile birlikte (ve muhtelif 

zamanlarda bu kapsamda Houghton tarafından düzenlenmiş tüm ek ve ilaveler) Alıcı ve Houghton 

arasında ayrıca yazılı bir sözleşme olmaksızın yapılacak tüm satış faaliyetlerine yönelik sözleşmenin 

bütünlüğünü oluşturur ve bu sözleşmenin hükümleri herhangi çelişkili bir hüküm bulunması halinde 

üstün kabul edilir. 

c. İşbu standart koşul ve şartlar ve Houghton tarafından sağlanan fiyat teklifleri, sipariş emri onayı, 

fatura veya diğer ek ve ilavelerle ilgili hükümler arasında herhangi bir tutarsızlık olması halinde, fiyat 

teklifleri, sipariş emri onayı, fatura veya diğer ek ve ilaveler kapsamında yer alan hükümler geçerli 

olacaktır. Alıcı'nın satın alma emri kapsamında yer alan, işbu koşulların herhangi birisine göre farklılık 

gösterebilecek diğer ek koşullar işbu belge ile reddedilir. 

d. İşbu Sözleşme Alıcı tarafından gerçekleştirilecek bir teklifin Houghton tarafından kabulü olarak 

görülecek ve işbu Sözleşme kapsamında yer alan tüm koşullar söz konusu tekliften farklı ise veya ilave 

edilecekse, Houghton tarafından işbu Sözleşme'nin düzenlenmesi Alıcının işbu Sözleşme'nin tüm 

koşul ve şartlarına muvafakat etmesi koşuluyla taraflar arasında kesin mutabakat teşkil eder. İşbu 

belgede bahsi geçen mevzuya ilişkin bir sözleşmenin varlığını kabul eden Alıcı ile gerçekleştirilecek 

her türlü işlem (malların kullanımı, bedelinin ödenmesi vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 

kaydıyla) işbu Sözleşme'nin ve bu kapsamda yer alan tüm koşul ve şartların kabul edildiğini ifade 

eder. 

2. Fiyatlandırma ve Vergiler 

a. Faturalandırılan bedel Houghton tarafından onaylanan Sipariş Emrinde belirtilen bedeldir. İşbu 

belge kapsamında temin edilen malların imalat, satış ve teslim süreçlerine ilişkin kullanım vergileri, 

imtiyaz vergisi, satış ve tüketim vergileri fiyatlara dahil değildir; ithalat veya ihracat vergileri, denetim 

ücretleri, bununla ilgili her türlü faiz ve ceza bedelleri usulüne uygun bir muafiyet belgesi 

düzenlenmedikçe Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı vadesi gelen meblağları ödeyemez ve borcunu 

kapatamaz ise, Houghton, kendi takdirine göre, söz konusu meblağı kendisi karşılar; bu durumda 

Alıcı, Houghton tarafından ödenen tüm meblağları Houghton'a geri öder. Tedarik edilen ürünlere 

yönelik masraflar, vergi ve/veya harçlar ve diğer toplu ödemeler ile ilgili olarak yetkili mercilerce 

yapılan değişiklikler, hammadde maliyetlerine ilişkin değişiklikler gibi ürünün fiyatında artış meydana 

getirebilecek durumlarda, Houghton duruma göre kendi fiyatlarını artırma veya düşürme hakkını saklı 



Genel Satış Şart ve Koşulları 

tutar. Houghton Çin için, fiyatlar Alıcı'nın her bir Sipariş Emri için ve Houghton tarafından mutabık 

kalınan bedel üzerinden " KDV (Katma Değer Vergisi) dahil" veya " KDV hariç" olarak teklif edilir. 

3. Ödeme Koşulları 

a. Houghton tarafından devam eden kredi onayına bağlı olarak, ödeme koşulları faturada 

açıklanacaktır ve Alıcı'nın ödemesi nakit fonu olarak faturada belirtilecek ve Houghton'un 

talimatlarına istinaden ödenecektir. Ödeme koşulları faturada açıklanmıyorsa, ödeme Houghton 

tarafından kabul edilen koşullara göre yazılı olarak yapılacaktır ve Alıcı, ödemeyi mutabık kalınan para 

biriminden, herhangi bir indirim veya kesinti olmaksızın, faturada belirtilen veya yazılı olarak mutabık 

kalınan ödeme süresi içerisinde Houghton'un banka hesabına yapacaktır. Ödeme zamanına uyulması 

kritik önem taşımaktadır. Hiçbir ödeme Houghton'un kullanılabilir bakiyesine geçmedikçe yapılmış 

sayılmaz. Houghton, aşağıdaki hususlarda sevkiyatı durdurma hakkını saklı tutar: (i) ödemenin geç 

yapılması; (ii) ödeme yapılmaması; ve (iii) Houghton'un talebi üzerine ödeme için teminat 

gösterilememesi Houghton teslimatı taksit taksit yapma hakkını saklı tutar ve tüm taksitler ayrı ayrı 

faturalandırılır ve sonradan yapılacak teslimatlara bakılmaksızın vadesi geldiğinde ilgili tarihte geçerli 

bedel üzerinden ödenir. 

b. İşbu belgede belirtilen tarihte tahsil edilmeyen tüm ödemelere her ay için devreden bakiyenin 

%1.5'i oranında veya yürürlükteki yasaların izin verdiği maksimum oranda, söz konusu ödemenin 

vade tarihinden tüm fatura bedeli ve tahakkuk eden faizler tamamen ödenene kadar, faiz tahakkuk 

ettirilir. İlaveten Alıcı, Houghton'un vadesi gelen tutarların tahsilatına ilişkin ödediği masraflardan ve 

avukatlık ücretlerinden sorumludur. Alıcı, fatura tarihinden itibaren 14 gün içerisinde Houghton 

tarafından gönderilen faturalara ilişkin her türlü şikayetini bildirecektir, aksi takdirde alıcı tüm 

faturaları gayri kabili rücu olarak kabul etmiş ve onaylamış sayılır ve Alıcı'nın ilgili tüm hak talepleri 

sona erer. Alıcı işbu Sözleşme altında öngörülen tüm ödemeleri mahsup, karşı talep, ıskonto, vergi 

indirimi veya başka şekillerde hiçbir kesinti yapmaksızın eksiksiz olarak ödeyecektir. 

4. Teslimat, Tasarruf Hakkı ve Zarar Rizikosu  

a. Teslimatla ilgili tüm masrafların ödeme şartları Alıcının satın alma emri ("PO") kapsamında 

tanımlanacak ve Houghton tarafından kabul edilen şekilde olacaktır. Malların tasarruf hakkı ve zarar 

rizikosu mallar Teslim edildiğinde yasada  izin verilen hallerde, mallar konsinye olarak tutulmadığı 

sürece, malların herhangi bir bölümü Alıcı tarafından kullanıldığında veya konteynırlarında 

çıkarıldıkları takdirde, söz konusu mallara ilişkin tasarruf hakkı ve zarar rizikosu Alıcıya geçer. Alıcı, 

Teslimat sırasında işbu belgede açıklanan mallara yönelik her türlü hasar veya zarar rizikosu ile ilgili 

tüm sorumluluğu kabul eder. "Teslimat" veya "Teslim Edildi" ibareleri malları Alıcı (veya sevkiyatçısı) 

tarafından alınmak üzere hazırlandığını veya sevkiyatı Houghton yapacaksa, malların Houghton 

tarafından nakliye aracına yüklendiği zamanı ifade eder. Ürünlerin satın alma fiyatı/fiyatları üzerinden 

eksiksiz olarak ödeme alınmadığı takdirde Teslim Edilen tüm ürünlerin kullanım hakkı Houghton'a 

döner. Houghton, yasanın izin verdiği hallerde, işbu Maddeye istinaden herhangi bir ürüne yeniden 

sahip olmak amacıyla ürünlerin bulunduğu bina ve/veya arazilere girmeye yetkilidir. Houghton 

tarafından ürünlere yeniden sahip olmak için yapılan tüm masraflar Alıcı tarafından karşılanacaktır. 

Teslimat tarihleri yaklaşık tarihlerdir ve onaya tabidir. Alıcının teslimatı geciktirmesi halinde, 

ödemeler belirtilen şekilde yapılır ve işbu belge kapsamında temin edilen mallar riski Alıcı'ya ait 

olmak üzere alıkonur ve makul stok ücretine tabi tutulur. Malların Houghton tarafından sağlanacak 

demiryolu araçları, kamyon, yük mavnaları veya sarnıçlı vagonlarla temin edilmesi durumunda, Alıcı 
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şunları kabul eder: (i)teslimden sonra 48 saat içerisinde sevkiyatın boşaltılması ; (ii) sevkiyatın bu 

şekilde boşaltılamaması sonucunda uğranılan zararlara ilişkin bir ön değerlendirme yapılmak suretiyle 

Houghton'a makul bir bedel ödenmesi; ve (iii) her türlü tazminat ücretlerinin ödenmesi. 

b. Teslimat zamanları kritik önem taşımaz. Teslimatın geç yapılması halinde, Houghton'un resmi 

olarak yükümlülüğünü yerine getiremediği kabul edilir ve kendisine yükümlülüklerini yerine getirmesi 

için makul bir ek süre verilir. Tanınan ek süre aşıldığı takdirde ve hiçbir Teslimat yapılmadığında Alıcı 

Sözleşmeyi feshe yetkilidir. Houghton, Teslimatın yapılmamasından veya geç yapılmasından 

kaynaklanan her türlü zararı ve diğer masrafları karşılamakla yükümlüdür. 

c. Alıcı'nın talebi üzerine, satış vergilerinden, resim ve harçlardan ve/veya Houghton'un gümrük ve 

satış vergisi belgelerini hazırladığı diğer vergilerden muaf olarak gerçekleştirilen Teslimatlar, Alıcı'ya 

atfedilebilecek bir hata ya da olaydan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, Houghton'un 

gümrük kontrolü için sağlanan verilerin yetersiz olması sebebiyle veya gümrük, satış vergileri veya 

KDV mevzuatı ile ilgili diğer usulsüzlüklere bağlı olarak ödemek zorunda kalacağı tüm resim, vergi, 

harç veya diğer benzer masrafları tazmin edecek olan Alıcı'nın yükümlülüğü kapsamında 

gerçekleştirilecektir. 

d. Ürünler Alıcı tarafından yeniden satılırsa, Alıcı eskilerinin yerine kullanılmak üzere yeni gümrük 

ve/veya satış vergisi belgelerinin hazırlanmasını sağlar. Alıcı, talep edilmesi halinde, gümrük veya satış 

vergisi belgelerinin eskileri ile değiştirildiği ve gümrük kontrolünün gerçekleştirildiği gümrük ofisinden 

malları geçişinin yapıldığı tarihte derhal Houghton'u durumdan haberdar eder. Teslimatların tedarik 

edilen ürünlerin sevkiyatı hususunda Alıcı'ya sorumluluk yükleyen koşul ve şartlara bağlı olarak 

gerçekleştirilmesi durumunda, Alıcı sevkiyat ile ilgili gerekli ve en uygun araçları sağlayacaktır. Alıcı, 

belirlenen taşıma araçlarının temiz ve kuru olmasını, söz konusu ürünlerin yüklenmesi ve taşınmasına 

uygun olmasını ve Houghton ve/veya (yerel) yönetim(ler)in uygulayabileceği her türlü güvenlik 

koşullarına, teknik gerekliliklere tamamen uygun olmasını sağlayacaktır. 

e. Houghton, yükleme öncesinde Alıcı adına veya tarafından sağlanacak taşıma aracını kontrol etmek 

zorunda değildir. Houghton, sonradan yapılacak herhangi bir kontrol işlemi sonucunda kullanılan 

taşıma aracının ürünlerin yükleme veya taşıma sürecine uygun olmamasından sorumlu değildir. 

Houghton, malların mevcut güvenlik koşullarına ve teknik gerekliliklere uygun olmayan taşıma 

araçlarına yüklenmesini reddetme yetkisine sahiptir. 

f. Alıcı, Houghton'un kendisine yükleme belgelerini sağlamasını isterse; yüklemeden en az beş (5) gün 

önceden Houghton'a bu hususta yazılı bildirimde bulunacaktır. 

g. Depolama tanklarındaki sıvı seviyesi ve maksimum kapasite ile ilgili Alıcı'nın bildireceği teknik 

özellikler ve tanklar içerisinde bulunan ürünlerin mahiyetine ilişkin verilen bilgiler doğru kabul 

edilecektir. Doğru olmayan herhangi bir teknik özellikten kaynaklanabilecek sonuçlar Alıcı'nın 

sorumluluğundadır. Houghton, Teslimat esnasında depolama tanklarının fazla doldurulmasından 

kaynaklanabilecek ürün zararları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla doğabilecek 

hasarlardan sorumlu değildir. 

h. İşbu belgede belirtilen hususlara rağmen, aksine hüküm içeren herhangi yazılı bir sözleşmeye bağlı 

olarak Alıcı, ürünlerin teslimata hazır olduğuna dair Houghton tarafından haberdar edilir edilmez söz 

konusu ürünlerin Houghton'dan derhal teslim alınmasını ve gerekli planlamanın yapılmasını 
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sağlayacaktır. Alıcı, Teslimatın derhal yapılmasını reddeder veya Teslimat ile ilgili gerekli 

bilgilendirmeye sağlayamaz ise,  Alıcı bu hususta tüm sorumluluğu kabul eder. Alıcı, Houghton'un tüm 

ek Teslimatlarla ilgili yapacağı masrafları ve diğer ilgili maliyetleri ve aynı zamanda Alıcı'nın talebi 

reddetmesinden veya yerine getirememesinden dolayı Houhton'un uğradığı tüm zararları tazmin 

eder. 

i. Sebebi her ne olursa olsun, sevkiyatın Alıcı tarafından geciktirilmesi veya engellenmesi halinde, 

Houghton sonradan doğan tüm masrafları Alıcı'nın hesabına borç olarak kaydetmeye yetkilidir. 

5. Teminatlar 

a. Houghton, Teslimat zamanında Alıcı'ya şunları taahhüt eder: (i)İşbu belge kapsamında satışı 

gerçekleştirilen mallar Houghton'un mevcut teknik şartnamelerine uygundur; (ii) Houghton, söz 

konusu malların yasal mülkiyetini elinde bulundurur; ve  (iii) söz konusu mallar Houghton tarafından 

tesis edilmiş hiçbir rehin bulunmamaktadır ve her türlü takyidattan aridir. Houghton, Alıcı'nın özel bir 

uygulama sürecinde veya herhangi özel bir amaca uygun mallarla ilgili olarak elde edebileceği 

neticeler hususunda hiçbir teminatta bulunmaz. 

b. Teminatın ihlaline ilişkin olarak Alıcı'nın tek ve yegane çözümü, Houghton'un yegane takdir 

yetkisine göre, Alıcı'nın tüm ayıplı malları değiştirmesi veya bu mallara ilişkin satın alma bedelinin geri 

iadesi ile sınırlıdır. Alıcı, daha önceden Houghton tarafından yazılı olarak yetkilendirilmedikçe malları 

geri iade edemez. Houghton Alıcının tesisindeki malları inceleme hakkına sahiptir. Alıcı Teslimattan 

sonraki otuz (30) gün içerisinde malların uygunsuz olduğuna ilişkin yazılı bir bildirimde 

bulunmadığında tüm teminat taleplerine ilişkin haklarından feragat etmiş olur. Yukarıda bahsi geçen 

teminatlara ve yasal yollara bağlı kalmaksızın, her halükarda malların Alıcı'ya teslimatı yapıldıktan 

sonra söz konusu malların uygunsuz depolanması, kirlenmesi, niteliklerinin bozulması, hatalı 

kullanımı, yanlış uygulanması veya Alıcı'nın diğer hatalarından dolayı arızalanması halinde, 

Houghton'un bu anlaşmanın hükümleri altında bu hususa ilişkin hiçbir yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. Yukarıdaki teminatlar yalnızca Alıcı'ya sunulur. Houghton Çin için, hasar görmüş 

ambalajlarla ilgili teminat taleplerinin Teslimattan sonra on (10) gün içerisinde, uygunsuz mallar için 

ise Teslimattan sonra otuz (30) gün içerisinde Houghton'a bildirilmesi gerekmektedir ve söz konusu 

teminat talepleri yalnızca belirtilen sürelerde bildirilen taleplerle sınırlıdır.   

c. HOUGHTON TARAFINDAN VERİLMİŞ SARAHATEN (AÇIKÇA) VEYA İMA YOLUYLA YA DA KANUN 

KAPSAMINDA MALLARIN BELİRLİ BİR AMACA GÖRE UYGUNLUĞU VEYA PAZARLANABİLİRLİĞİNE 

İLİŞKİN VEYA BAŞKACA BİR TEMİNAT BULUNMAMAKTADIR. ALICI, SATIN ALMANIN YALNIZCA 

HOUGTON'UN İŞBU BELGEDE AÇIKÇA BELİRTİLEN TAAHHÜTLERİNE DAYANARAK YAPILDIĞINI KABUL 

EDER. 

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

a.  İŞBU BELGEDE AKSİNE HÜKÜM BULUNSA BİLE, HOUGHTON İŞBU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK 

DOĞABİLECEK ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI, DOĞRUDAN, CEZAİ VEYA YASAL ZARARLARA İLİŞKİN, SÖZLEŞME 

KAPSAMINDA ÇÖZÜM YOLU BULUNMAYA ÇALIŞILAN HERHANGİ BİR İŞLEM VEYA HAK TALEBİNDEN, 

HAKSIZ FİİLDEN (KANUN KAPSAMINDA İZİN VERİLEN HALLERDE, AKTİF VEYA PASİF OLARAK TEK, 

MÜTERAFIK VEYA DİĞER İHMALKARLIKLAR İLE HOUGHTON'UN KUSURSUZ SORUMLULUĞU), SÖZ 
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KONUSU HASARLARA İLİŞKİN OLASI RİSK KENDİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, ALICIYA KARŞI 

SORUMLU DEĞİLDİR. 

b. HOUGHTON'UN İŞBU SÖZLEŞMEDEN VEYA BUNUNLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İFAS VEYA 

İHLALİNDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ZARAR VE ZİYANA İLİŞKİN SORUMLULUĞU, HİÇ BİR SURETLE,  

(HOUGHTON'UN YEGANE TAKDİRİNE GÖRE) HAK TALEBİNE KONU OLAN MALLARA VEYA TESİSE VEYA 

HOUGHTON TARAFINDAN İLGİLİ AYIPLI MALLARIN VEYA TESİSİN DEĞİŞTİRİLMESİNE TAHSİS 

EDİLEBİLECEK SATIN ALMA BEDELİNİ AŞAMAZ. 

c.  HOUGHTON’UN TESLİMATI YAPILMAYAN MALLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞU PAZAR FİYATI İLE 

HOUGHTON'UN FİYATI ARASINDAKİ FARKLA SINIRLIDIR. HOUGHTON, AÇIKLAMALARDA YER ALAN 

CEZAİ ŞARTLARIN HİÇBİRİNE KARŞI SORUMLULUK TAŞIMAZ. İŞBU SÖZLEŞME'DE ÖNGÖRÜLEN DAHA 

KISA ZAMAN AŞIMI SÜRELERİNE GÖRE, İŞBU SÖZLEŞMEDEN DOĞAN VE HOUGHTON'A KARŞI ALICI 

TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN HERHANGİ BİR HAK TALEBİNE BAĞLI YASAL İŞLEMİN HUKUKİ SEBEP 

MEYDANA GELDİKTEN SONRA BİR (1) YIL İÇERİSİNDE BAŞLATILMASI ZORUNLUDUR. 

7. Patent Hakkı İhlali 

a. Birleşik Devletler Federal Mahkemesi veya hiç temyize gidilmemiş nihai mercii, işbu belge 

kapsamında tedarik edilen mallara ilişkin olarak üçüncü şahısların sahip olduğu halihazırda var olan 

geçerli herhangi bir ABD veya yurtdışı patentinin ihlaline bağlı tazminat talebinden doğan hasarlara 

yönelik resmi bir karar verdiği takdirde, Houghton Alıcı'nın Bölüm 5 ve 6 kapsamında (ve işbu belgede 

belirtilen sınırlar içerisinde) öngörülen hallerde tahakkuk eden zararlarını tazmin eder, ancak şu şartla 

ki, Alıcı ihlale ilişkin sözü edilen tazminat talebi hakkında ilk bildirimi aldıktan sonra, ,işbu tazminat 

hususu beş (5) iş günü içerisinde Alıcı tarafından yazılı olarak Houghton'a bildirilecektir. Houghton, 

böyle bir ihlal davasının savunmasına katılma ve murakabe yapma hakkına sahiptir.  Ancak, bu katılım 

Houghton tarafından herhangi bir yükümlülüğün kabulü olarak görülemez. Houghton tarafından 

zararın ödenmesi, Alıcı'nın böyle bir davanın savunmasında göstereceği destek ve işbirliğine bağlıdır. 

Alıcı'nın işbu belge kapsamında temin edilen malları herhangi bir iş aşamasında veya başka 

malzemelerle birlikte kullanmasından veya yine Alıcı tarafından mallarda yapılan herhangi bir 

değişiklikten kaynaklanan patent ihlali hususunda Houghton'un Alıcı'ya karşı hiçbir borç veya 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. İddia edilen ihlalin söz konusu malların Alıcı veya başka şahıslar 

tarafından kullanılmasına veya değiştirilmesine bağlı olduğu benzer bir durumda Alıcı, Houghton'un 

zararlarını tazmin edecektir. İşbu Bölüm 7 kapsamında daha önce belirtilen hükümlere göre, işbu 

belge kapsamında temin edilen malların patent ihlaline ilişkin olası tazminat talepleriyle ilgili 

Houghton'a ait tüm yükümlülükler belirtilmiştir ve, açıkça veya ima yoluyla, ihlale ilişkin tüm diğer 

teminatların yerine geçer. Alıcı, Houghton'un önceden yazılı rızası olmaksızın herhangi bir davada 

uzlaşmaya varır ise, Houghton burada belirtilen yükümlülüklerinden kurtulur. 

8. Tazminat 

a. YEREL YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN HALLERDE, ALICI'NIN MALLARA İLİŞKİN SATIN ALMA, 

MÜLKİYETİNİ ALMA, SEVKİYATINI GERÇEKLEŞTİRME, TESLİM ALMA, TAŞIMA, DEPOLAMA, İŞLEME, 

DEĞİŞTİRME, KULLANMA, İMHA ETME VEYA YENİDEN SATMA, BAŞKA MADDELERLE BİRLİKTE 

KULLANMA VEYA İŞLEME GİBİ HUSUSLARDAN KAYNAKLANAN TÜM YARALANMA, HASTALIK, ÖLÜM 

(ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR, ALICI'NIN ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÜKLENİCİLERİ, ALT YÜKLENİCİLERİ VE 

MÜŞTERİLERİ İLE ONLARIN İLGİLİ ÇALIŞANLARI DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI DEĞİL) VE MAL KAYBI VE 
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HASARI ( ALICI'NIN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN MALLARI DAHİL VE BUNLARLA SINIRLI DEĞİL), HER 

TÜRLÜ DAVA, HAK TALEBİ, BORÇ, KAYIP, MASRAF, ZARAR VE GİDERLER İLE İLGİLİ OLARAK, 

HOUGHTON ALICI'YA KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR, ANCAK, ALICI; HOUGHTON’U, İLGİLİ 

HİSSEDARLARINI, YÖNETİCİLERİNİ, GÖREVLİ VE ÇALIŞANLARINI, KANUNİ MİRASÇILARINI BELİRTİLEN 

HUSUSLARA KARŞI KORUR VE TÜM BU ZARARLARINI TAZMİN EDER. 

9. Mücbir Sebepler 

a. Yükümlülüklerinin ifa edilmemesinden, geç veya usullere aykırı şekilde ifa edilmesi halinde, söz 

konusu yükümlülüğün ifası aşağıda belirtilenler dahil ancak bularla sınırlı kalmayan mücbir 

sebeplerden dolayı -kısmen veya tamamen, geçici olarak veya sürekli surette, geciktiriliyor veya 

engelleniyor ise, Houghton bu hususta hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bir devlet organı, liman idaresi, 

yerel otorite veya bunların adına herhangi bir şahıs tarafından düzenlenmiş düzenleme veya talep 

uyarınca; satılan ürünlerle ilgili ham maddelerin veya yardımcı malzemelerin yapım, imalat ve/veya 

tedarik (tedarik rotalarıyla ilgili mesafe artışları dahil) ve/veya ithalatı sırasında ve/veya bu ürünlerin 

üretilmesi ve teslimat noktasına teslimatında (tedarikçiler tarafından teslimatın yapılmaması dahil) 

her türlü enge ve sınırlamalar; meydana gelmesi öngörülemeyen veya makul olarak Houghton 

tarafından tahmin edilmesi beklenmeyen, bununla beraber Houghton haberdar olmuş olsa da 

teslimat sözleşmesini akdetmeyeceği veya şartlarını değiştirmek suretiyle imzalayacağı bir duruma 

sebep olabilecek olay ve koşullar. 

b. Aşağıdaki olaylar, her koşulda, Houghton için mücbir sebep durumları olarak kabul edilir: (i) 

Houghton'un işletme faaliyetlerini, kısmen veya tamamen, kesintiye uğratan, kısıtlayan veya 

durduran doğal afetler (yangınlar, patlamalar, depremler, kuraklık, kasırga, gelgit dalgaları ve seller 

dahil ancak bunlarla sınırlı değil) dahil ancak bununla sınırlı değil; (ii) her ne sebeple olursa olsun, 

sözleşmeye tabi ürünlerin ve bu ürünlerle ilgili hammaddelerin sürekli tedarikçileri tarafından 

Houghton'a tedarikinin devam etmemesi, sınırlanması, kısıtlanması veya azaltılmasına sebep olan 

durumlar ; (iii) pazardaki arz ve talep dengesizliği sebebiyle teslim edilecek ürünlerin stokta tükenmiş 

olması veya ciddi oranda azalması; (iv) ürünlerle ilgili diğer ürün ve hammaddelerin imalat, teslimat, 

taşıma ve yükleme süreçlerini kısıtlayan veya önemli ölçüde engelleyen kanunların neşri; (v) 

seferberlik, savaş, düşmanlıklar, ayaklanma, grev, lokavt, işçi ittifakları, demiryolu veya diğer ulaşım 

araçlarıyla taşıma yapılmasının engellenmesi veya ulaşımla ilgili aksaklıklar; (vi) kaza yapmış, kayıp, 

hasar görmüş veya arızalanmış taşıma araçları, tesis veya ekipmanlar; (vii) sözleşmenin ifasında 

kullanılacak tüm tesis veya ekipmanların çalışmaması, geç  veya hatalı çalışması; (viii) ürünlere ilişkin 

her türlü ihracat yasakları. Houghton'un yükümlülüklerini ifa edemediği süre iki (2) ayı aşarsa veya 

aşacaksa, taraflardan biri yargı müdahalesi olmaksızın ve diğer tarafa karşı tazminat ödemek zorunda 

olmadan sözleşmeyi feshe yetkilidir. 

10. Yasalara Uygunluk 

a. Alıcı, malların tek olarak veya başka malzemelerle birlikte alımı, zilyetliği, sevkiyatının yapılması, 

teslim alınması, taşınması, depolanması, işlenmesi, değiştirilmesi, kullanılması, imha edilmesi ve 

yeniden satılması gibi işlemlerle ilgili tüm yasalara uyacaktır. Alıcı, Houghton'u Bölüm 10 kapsamında 

yer alan taahhütlerinin herhangi birine uymamasından kaynaklanan tüm dava, hak talebi, 

yükümlülük, kayıp, masraf, zarar ve giderlere (avukatlık ücretleri ve bununla ilgili giderler dahil ancak 

bunlarla sınırlı değil) karşı koruyacak ve bunlarla ilgili zararlarını tazmin edecektir. 
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11. Sorumlu Uygulamalar 

a. Alıcı, Houghton'un işbu belge kapsamında temin edilen mallarla ilgili uyarıları ve güvenlik ve sağlık 

bilgilendirmelerini içeren, Güvenlik Veri Dosyaları ("SDS") gibi, ürün literatürü veya bilgisi 

hazırlamasını onaylar. Alıcı: (i) bu bilgileri tanıyacaktır; (ii) geçerli Yasalar gereği geçekleştirilen tüm 

uygulamalar, hiçbir sınırlama olmaksızın, dahil olmak üzere Alıcı'nın malları kullanırken 

gerçekleştireceği özel bakım ve uygulamalar, işbu belge kapsamında temin edilecek ürünlerle ilgili 

tüm güvenli elleçleme, depolama, taşıma, kullanma, işleme ve imha etme uygulamalarını izleyecektir; 

(iii) işbu belge kapsamında (Houghton'un en güncel Güvenlik Veri Dosyasında yer alan bilgiler dahil 

ancak bunlarla sınırlı değil) temin edilen ürünlerin boşaltma, elleçleme, depolama, kullanım, taşıma 

ve imha süreçlerinde gerekli güvenli kullanım uygulamalarını ve alınması gereken önlemleri 

çalışanlarına, bağımsız yüklenicilerine, temsilcilerine ve müşterilerine aktaracaktır; ve (iv)  olası 

taşmalardan kaçınmak, çevreye, insanlara ve mallara gelebilecek tehlikeleri önlemek için gerek tüm 

tedbirleri alacak ve yürürlükteki güvenlik ve çevre ile ilgili yasalara uyacaktır.  

b. Alıcı, Bölüm 11 kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birisini ifa edemez ise, Houghton onbeş 

(15) günlük bir bildirimde bulunarak malların sevkiyatını durdurabilir ve/veya işbu Sözleşmeyi iptal 

edebilir. Alıcı, Bölüm 11 kapsamında yer alan yükümlülüklerini yerine getirememesinde kaynaklanan 

tüm davalara, tazminat taleplerine, yükümlülüklere, kayıp, masraf, zarar ve giderlere (avukatlık 

ücretleri ve bununla ilgili giderler de dahil ancak bunlarla sınırlı değil) karşı Houghton'u korur ve 

uğradığı zararları tazmin eder. 

c. Alıcı'nın ürünleri üçüncü şahıslara yeniden satması, devretmesi veya takas yapmasından 

kaynaklanan masraf ve giderlerden dalayı Houghton'un uğradığı tüm zararlar, mahiyeti ne olursa 

olsun, Alıcı tarafından tazmin edilecektir. 

12. Gizli Bilgiler 

a. Houghton, işbu Sözleşme ile alakalı Gizli Bilgileri Alıcı'ya verebilir. “Gizli Bilgi”, Houghton ve 

Temsilcilerinin herhangi biri (aşağıda belirtildiği gibi) tarafından, sözlü veya yazılı olarak (formatı veya 

saklama ortamı ne olursa olsun), bağlı ortaklarla ilgili, işlerle, faaliyetlerle, piyasalarla, ürünlerle ilgili 

bilgiler, ticari sırlar, know-how, ARGE, mali durum, faaliyet sonuçları, projelendirmeler, sözleşmeler, 

strateji veya gelecekteki beklentiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Houghton veya 

iştirakleri ile ilgili olarak Alıcı'ya veya Temsilcilerinden herhangi birisine verilen tüm bilgileri ifade 

eder. Ayrıca, fiyat bilgisi de Houghton'un Gizli Bilgileri kapsamında kabul edilir. "Gizli Bilgi", 

aşağıdakileri içermez: (i)Alıcı'nın veya herhangi bir Temsilcisinin eylemi olmadan kamuoyunca bilinen 

veya genel olarak kamuoyuna açık bilgileri; (ii) Houghton veya herhangi bir Temsilcisi haricinde farklı 

bir şahıstan gizli olmayan bilgi kapsamında Alıcı veya temsilcilerinin öğrendiği bilgileri; (iii) Houghton 

veya Temsilcisi tarafından ifşa edilmeden önce Alıcı'nın gizli olmaya bilgi kapsamında öğrendiği 

bilgileri; veya (iv) işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden hiçbirini ihlal etmeden Alıcı veya 

Temsilcilerinin bağımsız olarak edindiği veya ortaya çıkardığı bilgileri "Temsilci" terimi, ilgili Taraf'ın 

iştiraklerini, bunlara bağlı görevlileri, yöneticileri, hissedarları, üyeleri, ortakları, çalışanları, mali veya 

diğer danışmanları, avukatları, muhasebecileri, müşavirleri ve acenteleri ifade eder. 

b. Alıcı aşağıdaki hususlara uyacak ve Temsilcilerinin de uymasını sağlayacaktır: (i) Son derece gizli 

olan bilgileri, hiçbir surette makul bir seviyenin altına düşmeyecek şekilde,  kendi işletmesi ile ilgili 

gizli bilgileri nasıl koruyorsa aynı şekilde koruyacaktır; (ii) söz konusu Gizli Bilgileri yalnızca işbu 
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Sözleşme kapsamında veya Houghton tarafından temin edilen Ürün ve Hizmetlerle ilgili olarak 

kullanacaktır; (iii) Gizli Bilgileri yalnızca işbu Sözleşme ile alakalı olarak bu bilgilere ihtiyacı olan 

görevlilerine, çalışanlarına, danışmanlarına veya iştiraklerine  ifşa edecektir, ancak şu şartla ki, bu 

şahısların herbirine işbu Sözleşme kapsamında belirtilen gizlilik yükümlülükleri bildirilecek ve ilgili 

hükümler bu şahıslar için de bağlayıcı olacaktır; ve (iv) Alıcı'nın gelecekte meydana gelebilecek 

herhangi bir anlaşmazlık halinde, yalnızca işbu belge kapsamında hangi bilgilerin edinildiğinin 

kanıtlanması amacıyla ve yalnızca hukuk müşavirinin erişimine sunulacak olan dosyada yer alan Gizli 

Bilgilere ait bir (1) nüshayı elinde bulundurabilmesi koşuluyla Houghton'un yazılı talebi üzerine, tüm 

Gizli Bilgileri Houghton'a derhal iade edecek ve hertürlü Gizli Bilgi içeren materyalleri imha edecektir 

(materyallerin imhası Alıcı tarafından yazılı olarak onaylanacaktır). Alıcı, Temsilcilerinin işbu 

Sözleşmeyi ihlalinden sorumludur. 

c. Gizli Bilgilere işbu Sözleşmenin konusuyla alakalı herhangi bir yasal işlem sırasında ihtiyaç 

duyulması veya herhangi başka bir dava veya soruşturma ile ilgili olarak böyle bir ifşaatı zorunlu kılma 

yetkisine sahip yargı organları veya idari makamlarca yasal olarak gizli bilgilerin açıklanmasının 

zorunlu kılınması halinde; Alıcı, Gizli Bilgileri ifşa edebilir. Kanun kapsamında yasaklanmadıkça, 

Alıcı'nın Gizli Bilgilerin ifşaatini gerekli görmesi halinde, Alıcı, derhal: (i)Houghton'a uygun koruyucu 

tedbirleri alması veya diğer yasal çözüm yollarını uygulaması için bildirimde bulunacak ve Houghton 

tarafından talep edilmesi halinde koruyucu tedbirlerin alınması ve diğer çözüm yollarının 

uygulanmasında gerekli işbirliğini sağlayacaktır; ve (ii) hukuk danışmanlarının fikrine göre, yalnızca 

yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gereken Gizli Bilgileri açıklayacaktır. 

d. Gizli Bilgilerin işbu belge kapsamında ifşa edilmesi: (i) Houghton'un elinde bulundurduğu herhangi 

bir ticari marka,  patent, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları kapsamındaki herhangi bir izin 

veya hakkın Alıcı'ya verilmesi, veya (ii) üçüncü şahıslara ait fikri mülkiyet haklarının ihlali veya başka 

bir husus söz konusu değil ise Houghton tarafından verilen herhangi bir temsil, teminat, sigorta, 

garanti veya teşvik olduğu şeklinde yorumlanamaz. Tüm Gizli Bilgiler Houghton'un mülkü olarak 

kalacaktır. Bölüm 12, Houghton ve Alıcı tarafından imzalanacak bağımsız herhangi bir gizlilik 

sözleşmesinin yerine geçemez. 

13. Bildirim 

a. İşbu Sözleşme altında gereken veya izin verilen tüm bildirimler, istekler, talepler ve diğer tebligatlar 

(işbu Sözleşme'nin feshi ve/veya ihlaline ilişkin bildirimler de dahil ancak bunlarla sınırlı değil) işbu 

hükme istinaden taraflardan birinin belirteceği adres, faks veya e-posta adresinden yazılı olarak 

yapılacaktır. Tebligat aşağıdaki koşullarda yapılmış sayılır: (i) şahsen veya kurye tarafından normal iş 

gününde ve normal çalışma saatleri içerisinde yapılmış ise tebligatın alıcıya ulaştığı tarihte veya aksi 

takdirde tebligat yapıldıktan sonraki ilk iş gününde; (ii) gönderenin ilgili tarafa doğru sayfa 

numaralarının gönderildiğini doğrulayan bir iletim raporu veya e-postanın ilgili e-posta adresine 

sorunsuz şekilde gönderildiğine dair bir kanıt bulundurması koşuluyla, normal iş gününde ve normal 

çalışma saatleri içerisinde fax veya e-posta yoluyla gönderilmiş ise aynı gün veya aksi takdirde 

gönderimin yapıldığı tarihten sonraki ilk iş gününde; veya (iii) iadeli taahhütlü posta yoluyla 

gönderilecek ise hükümet posta servisine verildikten sonra beş (5) iş günü içerisinde teslim edilmesi. 
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14. Başlıklar  

a. İşbu Sözleşme'de yer alan bölüm başlıkları sadece kaynak göstermek amacıyla kullanılmıştır, işbu 

Sözleşme'nin anlamını veya yorumunu, hiçbir surette, etkilemez. 

15. Tashih 

a. İşbu Sözleşme yalnızca her iki tarafın da imzalayacağı yazılı bir belge ile tadil veya tashih edilebilir. 

16. Bölünebilirlik 

a. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü herhangi bir sebepten dolayı geçersiz veya uygulanamaz 

hale gelir ise, bu durumda kalan hükümler geçerli ve uygulanabilir olmaya devam eder. İşbu 

Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birisinin geçersiz veya uygulanamaz olduğunu, ancak söz 

konusu hükmün sınırlandırılarak geçerli olabileceğini tespit edilmesi halinde, söz konusu hüküm 

sınırlandırılmış şekliyle yazılmış, yorumlanmış ve yürürlüğe konulmuş olduğu kabul edilir.  Ancak, 

fiyatlara ilişkin herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Houghton işbu 

Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. 

17. Feragat 

a. Houghton'un belirli bir durumda işbu Sözleşme altında sahip olduğu haklarını kullanamaması, 

sonradan ortaya çıkabilecek aynı veya farklı durumlarda söz konusu haklarını kullanmaktan feragat 

edeceği şeklinde yorumlanamaz. Houghton'un Alıcı tarafından işbu Sözleşme'nin her türlü ihlaline 

karşı itiraz hakkından feragat etmesi, aynı veya farklı şekillerde sonradan ortaya çıkabilecek ihlallere 

karşı itiraz hakkından vazgeçeceği anlamına gelmez. Her türlü feragatin yazılı şekilde yapılması ve 

Houghton tarafından imzalanması zorunludur. 

18. Devir 

a. Houghton, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini devredebilir. Alıcı'nın işbu 

Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükler şahsidir ve devir veya yetkilendirme yoluyla, kanun 

hükmü uyarınca, herhangi bir alt sözleşme kapsamında veya başka yollarla, Houghton'un önceden 

yazılı onayı olmaksızın, temlik edilemez ve buna yönelik her türlü girişim hükümsüzdür.  Yukarıda 

bahsedilenlere bağlı olarak, işbu Sözleşme tarafların ve yasal mirasçılarının lehine hüküm ifade eder. 

19. Ek Kanun Yolları 

a.  Hounghton'un işbu Sözleşme kapsamındaki hakları ve telafi yolları munzam ve gayrı münhasırdır. 

Houghton'un hak ve telafi yolları ile Alıcı'nın daha önce tahakkuk etmiş veya işbu Sözleşme'nin fesih 

veya sona erme tarihini aşan vadesi uzamış borç ve yükümlülükleri söz konusu fesih veya sona erme 

tarihinden sonra da geçerliğini koruyacaktır; söz konusu hak ve yükümlülükler yerine getirilmedikçe 

veya bunlardan feragat edilmedikçe (Bölüm 3, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11 dahil ancak bunlarla sınırlı değil), 

süresiz olarak, taraflar ve yasal mirasçıları için bağlayıcı olmaya devam edecektir. 

20. Geçerli Hukuk ve Yargılama Yeri 

a. Sipariş Emrinde aksi belirtilmedikçe ve Houghton ile görüş birliği sağlanmadıkça; her bir Sipariş 

Emri, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Pensilvanya yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre 
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yorumlanacaktır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması açık bir şekilde kabul edilmemiştir ve uygulanamaz. 

b. Bir anlaşmazlığın bildirimde bulunulduktan sonraki otuz (30) iş günü içerisinde yapılacak 

müzakereler yoluyla çözümlenememesi halinde veya daha ileriki tarihte karşılıklı olarak mutabakata 

varılması durumunda, taraflardan biri, aşağıdaki hususlar uyarınca Alıcı'nın bulunduğu yere göre 

tahkim veya yasal işlem başlatabilir. (i) Alıcı'nın geçerli iş yeri Amerika Birleşik Devletleri'nde ise, yasal 

işlem uygulanacak yargı kararı ile birlikte federal mahkemede veya Philadelphia, Pennsylvania 

Eyaleti'nde bulunan devlet mahkemesinde başlatılacaktır; veya (ii) Alıcı'nın geçerli iş yeri Amerika 

Birleşik Devletleri dışında ise, ilgili anlaşmazlık tahkime havale edilecek ve Uluslararası Ticaret Odası 

("ICC") Tahkim Kuralları'na göre, hakemlik yoluyla çözümlenecektir.  Anlaşmazlığa konu olan meblağ 

5,000,000 ABD doları aşmadıkça, Uluslararası Ticaret Odası kuralları uyarınca belirlenecek bir hakem 

bulunacaktır, aksi takdirde üç hakem olacaktır. Üç hakem olduğunda, tarafların her biri bir hakem 

görevlendirecek ve görevlendirilen bu iki hakem de otuz (30) gün içerisinde Başkanlık edecek olan 

üçüncü hakemi belirleyecektir.  Tahkim mahkemesinin yeri Londra, İngiltere'dir. Tahkim, İngilizce 

olarak yürütülecektir. Hakemler kararlarını verirken, Sözleşme'de belirtildiği gibi, tarafların 

isteklerinin tam olarak uygulanmasını sağlayacaktır, Sözleşme kapsamında bir çözüme varılamaması 

halinde, Sözleşme'nin tabi olduğu kanun uygulanacaktır. Hakem(ler)in kararı nihaidir ve taraflar için 

bağlayıcıdır, tarafların hiçbiri kararın gözden geçirilmesi için yasal bir mahkemeye veya başka bir 

merciye temyiz başvurusunda bulunamaz. 

c. ALICI İŞBU BELGEDE HOUGHTON'UN ALTI ÇİZİLİ VEYA KOYU RENK YAZILMIŞ HÜKÜMLERİN YETERLİ 

DÜZEYDE DİKKAT ÇEKİCİ OLDUĞUNU KABUL EDER. 

21. Ambalajlama 

a. Aksi belirtilmedikçe ve kredi ile sağlanan ambalajlama hizmeti hariç olmak üzere, teslim edilecek 

ürünlerin her zamanki gibi ambalajlanmasına ilişkin maliyetler fiyatlara dahil edilecektir. Kanunda aksi 

belirtilmedikçe, Alıcı kendisine teslim edilen ürünün kullanım hakkı ile birlikte aynı zamanda ürün 

ambalajının da zilyetliğini almış olur. 

b. Ambalaj, özel olarak tedarik edilecek ürüne uygun bir malzemeden tasarlanacaktır. Alıcı, ürün 

ambalajını kullanması, faklı bir amaç için kullanılmasına izin vermesi veya imha etmesi halinde, 

Houghton'un buna ilişkin zararlarını tazmin eder ve ürünün bu şekilde kullanılması veya imha 

edilmesi ile ilgili tüm mevcut yasal hükümlere uyulacağını ve Houghton'un patentli yayınlarının 

ambalajlardan kaldırılacağını taahhüt eder. Houghton, kanunda gerekmedikçe, hiçbir ambalaj 

malzemesini geri almak veya işlemek zorunda değildir. 

22. Gemi Sevk Hamulesi 

a. Ürünler, önceden yazılı onaya bağlı olarak, yalnızca Houghton'a iade edilebilir. 

b. Ürünler teslim alındıktan sonra, Alıcı ürünlerin ayıplı olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. 

Alıcı, özellikle, doğru ürünlerin Teslim edilmiş olduğunu ve miktarlarının Sipariş(ler)e uygun olduğunu 

tespit edecektir. Alıcı, bilhassa, ürünlerle ilgili etiketlerin veya diğer dokümanların sipariş edilen 

ürünlere ait olduğunu tespit edecektir. 
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c. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Alıcı, ürünlerin sözleşme kapsamına uygun olmadığını tespit 

ederse ürünler teslim alındıktan sonra, ürünlerin hiçbiri kullanılmadan, işlenmeden veya değişikliğe 

uğramadan önce, otuz (30) gün içerisinde, Houghton'a yazılı bildirimde bulunacaktır. Söz konusu 

bildirimde ürünün ayıbı veya eksikliği ile ilgili detaylı bilgi sağlanacaktır. Alıcı, makul şartlarda 

ürünlerin incelenmesi için Houghton'a imkan tanır. 

d. Alıcı tarafından Teslim Edilen ürünlere ilişkin rapor edilen değişiklik Houghton tarafından 

öngörülen teknik şartlara uygunsa, söz konusu değişiklik bu Bölüm kapsamında yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi olarak yorumlanmaz veya kusur olarak kabul edilmez. Buna bağlı olarak, Houghton 

yükümlülüklerini ifa edememiş olamaz. 

e. Alıcı'ya herhangi bir ürün değişikliği yaptırılmadan veya ilgili satış bedelinin geri ödemesi 

verilmeden; Houghton, kendi takdirine göre, Alıcı'nın ürünleri, ilgili tüm risk ve masrafları Houghton'a 

ait olmak üzere, kendisine iade etmesini talep edebilir. 

f. İşbu Madde'nin koşullarına riayetsizlik, Alıcı'nın ürünlerin eksik veya ayıplı olmasına bağlı tüm hak 

taleplerinden feragat ettiği şeklinde yorumlanır ve Houghton'un kendi yükümlülüklerini gerektiği 

şekilde ifa ettiğine dair müspet delil teşkil eder. Houghton ve Alıcı işbu Sözleşme'den veya her türlü 

ihlalinden doğan tazminat taleplerini bir karara bağlayamazlar ise; Alıcı, hukuki sebep ortaya çıktıktan 

sonra bir (1) yıl içerisinde yasal işlem başlatmak zorundadır, aksine yasal süre sınırlamaları bulunsa 

bile igili tüm haklarını kaybedecektir. 

 

23. Sözleşmenin Devam Etmesi 

a. İşbu Sözleşmen'nin sona ermesi veya süresinden önce feshedilmesi tarafların bu esnada sahip 

olduğu hak ve yükümlülüklerinin geçerliliğini etkilemez ve taraflarca işbu Sözleşme'nin sona 

ermesinden veya feshinden sonra da devam etmesi kararlaştırılmış işbu belgede geçen Maddeler, söz 

konusu sona erme ve fesih tarihlerinden sonra da geçerliliğini koruyacak ve yürürlükte kalacaktır. 

24. Tadil ve Tashih 

a. İşbu Sözleşme'nin koşullarına ilişkin tadil ve tashihler, Tarafların tam yetkili temsilcileri tarafından 

yazılı olarak imzalanmadıkça geçersizdir. 

25. Fesih 

a. Houghton, aşağıda belirtilen hallerde, ek tazminat talebinde bulunma hakkına halel gelmeksizin, 

işbu Sözleşme'nin ifasını durdurma veya işbu Sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir. (i) Alıcı'nın 

mallarının herhangi birinin hacz edilmesi; (ii)Alıcı'nın ödemelerinin askıya alınması; (iii) Alıcı'nın 

iflasının veya ödeme aczine düştüğünün ilan edilmesi; (iv) Alıcı'nın, doksan (90) gün içerisinde 

giderilemeyen tasfiye veya acz hali ile ilgili işlemlere maruz kalması (isteyerek veya istemeyerek); (v) 

Alıcı'nın Houghton'a karşı herhangi bir yükümlülüğünü yeri getirememesi; veya (vi) Houghton'un, 

Alıcı'nın işbu Sözzleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinden korkması ve Alıcı'nın 

yükümlülüklerinin ifasına ilişkin yeterli teminatı sağlayamaması. İşbu Bölüm'de belirtilen durumlardan 

herhangi birinin meydana gelmesi halinde, Houghton'un Alıcı'ya karşı tüm hak talepleri, her ne 

sebeple olursa olsun derhal muaccel olacaktır. 
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26. Mesleki Ahlak İlkeleri 

a. Alıcı, talep edilmesi halinde sağlanacak Houghton'un Mesleki Ahlak İlkeleri'ni (“İlkeler”) edinerek, 

okuyacağını ve öğreneceğini taahhüt eder. Alıcı'nın, kendisine bu yönde salık verilmiş olmasına 

rağmen, sürekli olarak Kanunu/İlkeleri ihlal etmesi ve mümkün olduğunda ihlalin düzeltildiğine ve 

gelecekte söz konusu ilkelerin ihlalini önlemek amacıyla uygun tedbirlerin alındığına dair kanıt 

gösterememesi halinde, Houghton herhangi bir bildirimde bulunmaksızın var olan sözleşmelerinden 

çekilme veya bunları feshetme hakkını saklı tutar. 

27. Fikri Mülkiyet Hakları 

a. İşbu Sözleşme kapsamındaki hiçbir husus, Sözleşme süresince veya Sözleşme süresinin bitiminden 

sonra Taraflardan herhangi birine diğer Tarafın oluşumları, ticari markaları veya ticari unvanları 

üzerinde herhangi bir hak, unvan veya çıkar sağlamayacaktır. Taraflardan birinin karşı Tarafa 

sağlayacağı herhangi bir yazılı materyal, bunu ifşa eden Taraf'ın telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet 

haklarına tabi kalacak ve söz konusu bu materyaller işbu Sözleşmenin gerekliliklerinin yerine 

getirilmesi dışında hiçbir amaç doğrultusunda kopyalanamayacak veya kullanılamayacaktır. Bu 

materyalleri alan Taraf, bunları ifşa eden Tarafın talebi üzerine sağlanan bütün materyalleri derhal 

iade edecektir. 

28. Tasarımlar, Çizimler, Teknik Özellikler ve diğer veriler 

a. Alıcı; Houghton'un ürünlerin kullanımına ilişkin tavsiyelerde bulunmasında veya Mallar'ı 

üretmesinde esas alacağı Alıcı'nın kendisi, çalışanları veya temsilcileri tarafından Houghton'a sağlanan 

Alıcı'ya ait tasarımlar, çizimler, teknik özellikler ve diğer veriler ile işleme koşullarına ilişkin her türlü 

bilginin doğruluğundan tek başına sorumlu olacaktır.  

b. Houghton'un ürünlerin imalatını ve tedarikini Alıcının sağladığı bu tasarımlara, çizimlere, teknik 

özelliklere ve diğer verilere uygun olarak gerçekleştirmesine rağmen bunlarla ilgili olarak 

Houghton'un karşı karşıya kaldığı veya Houghton'dan kaynaklanan tüm yasal süreçler, hak talepleri, 

maliyet ve masraflar karşısında Houghton'un tüm zararları, bu hususun herhangi bir patent, ticari 

marka, tasarım, telif hakkının, gizlilik veya diğer fikri mülkiyet haklarının veya üçüncü şahıslara ait 

diğer münhasır hakların ihlal edilmiş olduğuna dair yasal süreçlerde ve hak taleplerinde ileri 

sürülmesine bakılmaksızın Alıcı tarafından tazmin edilecektir. 

29. Ortaklık 

a. İşbu Sözleşme herhangi bir müşterek teşebbüs, birlik, ortaklık veya bunların dışında herhangi bir iş 

organizasyonu oluşturmak üzere akdedilmemiştir ve karşı Tarafın önceden bağımsız yazılı onayı 

olmaksızın, Taraflardan herhangi biri karşı taraf adına bağlayıcı karar alma hakkına sahip 

olmayacaktır. 

30. Tavsiye 

a. Houghton, ürünlere ilişkin tavsiye ve hizmetlerin sağlanmasında gereken özeni gözetecektir. Ancak; 

meydana gelecek herhangi bir zararın Houghton’un veya Houghton yönetici kadrosunun kasıtlı 

eylemi, kusuru veya ağır ihmali nedeniyle oluşmuş olması dışında, Houghton'un tavsiye ve 

hizmetlerinin hatalı olması nedeniyle oluşan zararlar karşısında, Houghton sorumlu tutulmayacaktır. 
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31. Dil 

a. İşbu Genel Satış Şart ve Koşulları içerisinde geçen herhangi bir kelime, söz öbeği veya bölümün 

anlamı veya yorumlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda; söz konusu kelime, 

söz öbeği veya madde işbu Genel Satış Şart ve Koşullarının İngilizce dilindeki versiyonuna göre 

yorumlanacaktır. 
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